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1. Przeznaczenie

Контактори серії e.industrial.ukc (надалі - виріб або контактор) призначені для: застосування в схемах управління низьковольтним
електроприводом для: пуска, зупинки та реверса трьохфазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, а також для
управління колами освітлення, активним та слабоіндуктивним навантаженням.
Виріб відповідає Технічним регламентам безпеки низьковольтного електричного обладнання і електромагнітної сумісності обладнання в частині, ДСТУ IEC 60947-1:2008, ДСТУ IEC 60947-4-1:2009.

Контакторите сериия e.industrial.ukc (по нататък – изделие или контактор) са предназначени за употреба в схеми за управление
на нисковолтово електрозадвижване за пускане, спиране и реверсиране на трифазни асинхронни електродвигатели с кафезен ротор,
също и за управление на мрежи за осветление, на активни и слабо индуктивни товари.
Изделията съответстват на Техническите изисквания за безопасност в нисковолтово електрическо оборудване и електромагнитна
съвместимост за обрудване в класове: БДС IEC 60947-1:2008, БДС IEC 60947-4-1:2009.

Łączniki krzywkowe e.industrial.ukc (dalej - produkt lub przełącznik) są przeznaczone do stosowania w obwodach sterowania napędem
elektrycznym niskiego napięcia w celu rozruchu, zatrzymania i odwrócenia trójfazowych silników asynchronicznych z wirnikiem klatkowym, a także do sterowania obwodami oświetlenia, aktywnymi oraz słabo indukcyjnymi obciążeniami.
Wykonany zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-4-1.

2. Технічні характеристики

2. Технически характеристики

2. Technical data

Табл. 1

Найменування параметру
Номінальна робоча напруга Ue, В
Номінальна частота, Гц
Кількість полюсів
Номінальний струм Iе, А
Категорія застосування
Напруга ізоляції Ui, В
Імпульсна витримуюча напруга Uimp, кВ
Максимальне короткочасне перевантаження (t≤1c) , А
Номінальна напруга катушки управління Uc, В
Замикання
Діапазон напруги катушки
управління, В
Розмикання
Ступінь захисту
Діапазон робочих температур, °С
Кліматичне виконання
Група умов експлуатації в частині дії механічних чинників
Висота над рівнем моря, м, не більше
Допустима відносна вологість при 25°С (без конденсації), не більше
Міра забруднення середовища
Робоче положення в просторі
Монтаж

Значення
400 (660)
50
3
6, 9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 85, 100, 120, 150, 180,
220, 330, 400, 500, 630, 800
AС-3
690
8
18 Ie
24, 42, 110, 230, 400
(0,8...1,1) Uc
(0,3...0,6) Uc
IP20 (6-85 А), IP00 (100-800 А)
–25...+40
УХЛ4
М3
2000
80%
3
Довільне
На DIN-рейці 35 мм (до 85 А), на монтажній панелі

Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов довкілля:
- не вибухонебезпечне;
- що не містить агресивних газів і парів, в концентраціях, що руйнують метали і ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом і парами;
- відсутність безпосередньої дії ультрафіолетового випромінювання.
Транспортування виробів в частині механічних чинників по групах С і Ж ГОСТ 23216, кліматичних чинників по групі 4 ГОСТ 15150.
Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника.
Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі довкілля від
-45 до +60°С і відносній вологості 80% при 25°С.
Термін зберігання виробів у споживача в упаковці виробника - 6 місяців.

3. Схема підключення

Таб. 1

Името на параметъра
Номинално работно напрежение Ue, V
Номинална чeстота, Hz
Брой полюси /Фази/
Номинален ток Iе, А
Клас на употреба
Напрежение на изолацията Ui, V
Импулсно издържащо напрежение (1,2/50) Uimp, kV
Номинално напрежение на бобината за управление Uc, V
Включване
Обхват на напрежението на
бобината за управление, V
Изключване
Степен на защита
Интервал на работни температури, °С
Климатично изпълнение
Група на условия за експлоатация при въздействия на механични фактори
Надморска височина, m, не повече от
Допустима относителна влажност при 25°С (без конденз), не повече от
Степен на замърсяване на средата
Работно положение в пространството
Монтаж

Значение
400 (660)
50
3
6, 9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 85, 100, 120, 150, 180,
220, 330, 400, 500, 630, 800
AС-3
690
8
24, 42, 110, 230, 400
(0,8...1,1) Uc
(0,3...0,6) Uc
IP20 (6-85 А), IP00 (100-800 А)
–25...+40
УХЛ4
М3
2000
80%
3
Произволно
На DIN-шина 35 мм (до 85 А), на монтажен панел

Изделието трябва да се експлоатира при следните условия на обкръжаваща среда:
• невзривоопасна;
• не съдържаща агресивни газове и пари, в концентраци, разрушаващи метали и изолация;
• ненаситена с токопроводящи прахове и пари;
• отсъствие на непосредствено въздействие на ултравиолетово излъчване.
Транспортиране на изделията се извършва при механични фактори по групи С и Ж ГОСТ 23216, климатични фактори по група 4 ГОСТ
15150. Транспортирането е допустимо със всеки закрит транспорт в опаковката на производителя.
Съхранение на изделията става само в опаковка на производителя в помещения с естествена вентилация, при температура на
окръжаваща среда от -45 до +60°С и относителна влажност 80% при 25°С.
Срок на съхранение на изделията при потребителя в опаковка на производителя – 6 месеца.

3. Свързване

ukc.9 - 220

ukc.330 - 800

Table 1

Nazwa parametru
Nominalne napięcie pracy, V
Nominalna częstotliwość, Hz
Liczba biegunów
Nominalny prąd In, А
Klasa zastosowania
Napięcie izolacji Ui, V
Wytrzymywane napięcie impulsowe (1,2/50) Uimp, kV
Maksymalne przeciążenie krótkotrwałe (t≤1s), A
Napięcie nominalne cewki sterowniczej Uc, V
Zamknięcie
Zakres napięć cewki
sterowniczej, V
Odblokowanie
Poziom ochrony
Zakres temperatur pracy, °С
Dopuszczalna wilgotność względna w 25°С (bez kondensacji), nie więcej
Stopień zanieczyszczenia środowiska
Umiejscowienie pracy w przestrzeni
Montaż

Znaczenie
400 (660)
50
3
6, 9, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 75, 85, 100, 120, 150, 180,
220, 330, 400, 500, 630, 800
AС-3
690
8
18 Ie
24, 42, 110, 230, 400
(0,8...1,1) Uc
(0,3...0,6) Uc
IP20 (6-85 А), IP00 (100-800 А)
–25...+40
80%
3
Dowolne
Na szynie DiN 35 mm (do 85 A), na listwie montażowej

Urządzenie powinno być eksploatowane w następujących warunkach środowiskowych:
• niewybuchowych;
• nie zawierających agresywnych gazów i pary;
• nie zawierające przewodzących pyłów i gazów;
• bez ekspozycji na promieniowanie ultraﬁoletowe.
Transportowanie jest dozwolone jakimkolwiek krytym transportem w opakowaniu producenta.
Magazynowanie produktów odbywa się wyłącznie w opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o naturalnej wentylacji, w temperaturze
otoczenia od -45 do +60°C i wilgotności względnej do 80% przy 25°C.
Termin przechowywania produktów u konsumenta w opakowaniu producenta - 6 miesięcy.

3. Schemat podłączenia

ukc.9 - 220

Рис.1

ukc.330 - 800
Фиг.1

ukc.9 - 220

4. Монтаж і експлуатація

4. Монтаж и поддръжка

Усі роботи по монтажу і підключенню проводити при відключеному живленні!
Виріб встановлюється в розподільний щиток на стандартну DIN-рейку шириною 35 мм за допомогою кріплення, або на монтажну
панель. Напруга живлення змінного струму може подаватися як з боку верхніх, так і нижніх контактів.
Контактні затиски вимикачів дозволяють приєднання мідних або алюмінієвих провідників перерізом не більш 10/25 мм2. Перед приєднанням багатожильних провідників, їх необхідно обтиснути наконечником або гільзою за допомогою відповідного інструменту із
зусиллям, яке вказане в технічних характеристиках. Контактор повинен бути встановленний в середовищі без пилу та механічних
часток при знятій напрузі кола. Інакше це може призвести до виходу з ладу самого контактору або уражанню електричним струмом.
Вироби не вимагають спеціального обслуговування в процесі експлуатації. Регулярно, не менше одного разу в 6 місяців необхідно
підтягувати гвинтові затиски контакторів.

Всички работи по монтажа и включване се извършват при изключенно захранване!
Изделието се поставя в разпределителни табла на стандартна DIN-шина с ширина 35 mm, с помощта на скоби, имащи едно фиксирано положение или с твърд монтаж.
Захранващото напрежене с променлив ток може да се подава както от страна на горните, така и от към долните контакти.
Преди съединение на многожилни проводници е необходимо те да се обкрайчат с клема или гилза с помощта на съответстващ
инструмент с усилието, посочено в техническите параметри на продукта. Не монтирайте и не демонтирайте релето при наличие на
напреженови вериги. Това може да доведе до токов удар. Инсталирайте релето в среда, където няма прах или частици, които могат
да доведат до отказ на релето. Релето трябва да бъде свързано с кръг с номинално напрежение, което е посочено в параметрите на
релето, в противен случай релето може да не успее.
Изделието не изисква специално обслужване в процеса на експлоатация. Регулярно, не по рядко от един път на 6 месеца е необходимо да се дозатягат винтовите клеми на контакторите.

Wszystkie prace w zakresie montażu i podłączania przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu!
Produkt jest instalowany w tablicy rozdzielczej na standardowej szynie DIN o szerokości 35 mm za pomocą zatrzasków, które mają jedną
stałą pozycje.
Napięcie prądu zmiennego może być podłączone zarówno z góry jak i z dołu.
Przed przyłączeniem wielożyłowych przewodów, należy je ochronić końcówką za pomocą odpowiedniego narzędzia z wysiłkiem określonym w specyfikacjach technicznych. Stycznik płynie, ale jest zainstalowany w środowisku wolnym od kurzu i cząstki mechaniczne o okrągłym
napięciu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia samego stycznika lub porażenia prądem.
Produkty nie wymagają specjalnej obsługi w trakcie eksploatacji. Regularnie, co najmniej raz na 6 miesięcy trzeba dokręcić śrubowe
zaciski wyłączników.

5. Вимоги безпеки

5. Безопасност

5. Wymagania bezpieczeństwa

Монтаж, налаштування і підключення повинні здійснюватися тільки кваліфікованим електротехнічним персоналом, що має групу
допуску по електробезпеці не нижче III-й групи, ознайомлені із даною інструкцією з експлуатації.
Монтаж і підключення виробу повинні проводитися при знятій напрузі.
Можливість експлуатації виробу в умовах, відмінних від вказаних в даній інструкції повинна узгоджуватися з виробником.
За способом захисту від ураження електричним струмом виріб відповідає класу 0 по ГОСТ 12.2.007.0 і повинен встановлюватися в
розподільні щити, що мають клас захисту не нижче I і ступінь захисту не нижче IP31.
Недотримання вимог даної інструкції може привести до неправильного функціонування виробу, ураження електричним струмом,
пожежі.

Монтажът, настройката и включването трябва да се извършват само от квалифициран електротехнически персонал, имащ правоспособна група по електробезопасност не по ниска от III, запознати с настоящата инструкция по експлоатация.
Монтажът и включването на изделието трябва да се извършва при изключено напрежение.
Възможността за експлоатация на изделията в условия, различни от указаните в настоящата инструкция трябва да се съгласува с
производителя.
По метода на защита от поражение от електрически ток изделието съответства на клас 0 по ГОСТ 12.2.007.0 и трябва да се монтира в
разпределителни табла, имащи клас на защита не по-малък от I и степен защита не по-малка от IP31.
Неспазването на изискванията на настоящата инструкция може да доведе до неправилно функциониране на изделието, поражение
от електрически ток и пожар.

Montaż, konfiguracja i podłączenie muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanymi elektrykami, które mają dopuszczenie
bezpieczeństwa elektrycznego nie poniżej III, którzy zapoznali się z niniejszą instrukcją obsługi.
Montaż i podłączanie urządzenia powinny być wykonywane po wyłączeniu napięcia.
Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Stosowanie produktu w innych warunkach niż określone w instrukcji powinno być uzgodnione z producentem.
Łącznik przed zamontowaniem powinien być nieuszkodzony, suchy i czysty.
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

6. Гарантійні зобов’язання

6. Гарантийные обязательства

6. Gwarancja

Середній термін служби - 5 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання.
Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування
і зберігання.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби:
• маючі механічні ушкодження;
• інші ушкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу і підключення, неправильної експлуатації;
• маючі сліди самостійного, несанкціонованого розбирання і/або ремонту виробу.

Срок на експлоатация – 7 години, при спазване на изискванията на обслужване, транспортиране и съхранение.
Гаранция на изделието – 1 година, считано от датата на покупката, при спазване на изискванията на обслужване, транспортиране
и съхранение.
Гаранцията не се отнася за продукти:
• с механични повреди;
• с други повреди, причинени от неправилно транспортиране, съхранение, монтаж и инсталация, неправилна експлоатация;
• когато има следи на неправомерен достъп и/или ремонт на устройството.

Średni okres trwałości – 5 lat, pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagań operacyjnych, transportowania i przechowywania.
Okres gwarancji dla urządzenia wynosi 1 rok od daty sprzedaży pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagań operacyjnych,
transportowania i przechowywania.
Gwarancja nie obejmuje produktów:
• posiadających uszkodzenia mechaniczne;
• inne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego transportowania, przechowywania, montażu i podłączenia, niewłaściwej eksploatacji;
• które mają ślady samodzielnego, nieautoryzowanego otwarcia i/lub naprawy produktu.

В період гарантійного терміну і з питань технічної підтримки звертатися: www.enext.ua

4. Montaż i eksploatacja

ukc.330 - 800
Rys.1

По време на гаранционния период и техническата поддръжка, молим да се обърнете към: www.enext.bg

W okresie gwarancyjnym i w zakresie technicznym kontakt: www.enext.pl

Адреса постачальника:
Дата виготовлення :
Дата продажу:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 044 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата на производство:
Дата на продажба:

Доставчик на адрес:
Е.НЕКСТ.КОМПАНИЯ ЕООД
България, гр. Варна, ул. Родопи 11
тел.: +359 87 7077123
e-mail: info@enext.bg, www.enext.bg

Data produkcji:
Data sprzedaży:

Adres dostawcy:
Ko NEXT Poland sp. z o.o.
ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszow, Polska
tel.: +48 17 250 0 800
e-mail: info@enext.pl, www.enext.pl

